I assumir els següents
compromisos:
· Participar activa i constructivament en
totes les fases del projecte.
· Ajustar el teu comportament als principis
i ﬁnalitats del programa i d'Escoles
Solidàries.
· Presentar les memòries i treballs corresponents en els terminis marcats.
· Comunicar qualsevol incidència o circumstància personal que poguera generar diﬁcultats o posar en perill el correcte
desenvolupament de l'experiència.
· Resoldre, en els terminis adequats, els
tràmits individuals sanitaris i administratius escaients i assumir els seus costos,
així com els trasllats als punts de reunió
que es ﬁxen i altres despeses personals
que no se'n deriven directament de
l'execució del programa.
· Abonar la corresponent quota de participació en el termini i condicions que s'establisquen.
· Assumir estos compromisos i la responsabilitat civil personal corresponent, que
es derive del desenvolupament de totes

El curs serà reconegut amb 100 hores per la Conselleria d'Educació,
Investigació , Cultura i Esport (Resolució d’ 12 de juliol de 2019, de la
Secreataria Autonònica d’Educació i Investigació, per la qual es fa
pública la relació del plans d’activitats proposats per les entitats
col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al
curs 2019-2020 DOGV 8603) Ordre 65/2012, de 26 d'octubre. ES
expedirà la pertinent certiﬁcació segons el grau de participació
constatat.

Si vas a llançar-me, utilitza les papereres. Però, millor,
FES-ME SERVIR O PASSA'M A UNA ALTRA PERSONA AMIGA.
Gràcies

Condicions:
Mínim de places: 15
Inscripcions: enviant la ﬁtxa adjunta a Escoles
Solidàries, c/ Sant Feliu 10 – 4a, 46800
Xàtiva, o per correu electronic:
escoles@escolessolidaries.org junt amb
una breu exposició de motius, ﬁns al 30 de
desembre de 2019.
L’organització es reserva el dret d'excloure en
q u a l s e vo l m o m e n t a l a p e r s o n a q u e
incomplira greument els mateixos, si fos el
cas.
Cost fase I: 500€ (alberg, manutenció i materials...), fase II: 600€ (Estadia en Guatemala),
més el cost del bitllet d'avió al moment de
traure'l.
De l'1 al 10 de gener es comunicarà la llista de
persones seleccionades, essent possible fer
entrevistes personals.
*Les Universitats ofereixen ajudes per als
seus estudiants
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Més informació...
Si necessites més informació, pots dirigirte al tf: 647 050 567 o al correu:
escoles@escolessolidaries.org, i
concertaríem una sessió informativa.
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On Estem ?
C./ Sant Feliu,10,4a - 46800 Xàtiva (Val.)
Tf. 647 050 567
escoles@escolessolidaries.org
www.escolessolidaries.org
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Perquè...

... Escoles Solidàries t’ofereix

... ens agrada un altre món i sabem que es
podrà aconseguir amb l'educació.

Participar en un projecte que et permetrà
viure una experiència singular que ens ajuda a
créixer en el compromís solidari i ens aporta
una altra visió de la realitat del món.

... un altre món és possible i som conscients
que tots tenim la responsabilitat
d'aconseguir-ho.
... tenim el deure de compartir, trencant qualsevol frontera.
... necessitem eines que ens ajuden a reorientar els valors de les nostres vides.

Escoles Solidàries, vol
a) Facilitar una eina educativa en valors i solidaritat.

b) Fase II: És requisit haver superat la fase I.

Un projecte que s'estructura en tres fases:

Consta d'un mes de convivència amb comunitats de Guatemala, entre el 15 de juliol i el 15
d'agost aproximadament, en el que:

a) Fase I: Amb una durada de 100 hores. És una
fase de descobriments i aproximació a la realitat del Sud-Nord, a les persones amb les quals
es va a compartir l'experiència i a la pròpia
realitat personal i social, a través de:
- Lectura i anàlisi de documentació.
- Un curs-convivència en set sessions , en
llocs a convenir en funció del grup:

c) Potenciar actituds de comprensió, solidaritat i consciència ètica de ciutadania.

1. 18 de gener de 2020 en Xàtiva

e) Divulgar les possibilitats que ofereix “Escoles Solidàries”

2. 15 i 16 de febrer de 2020
3. 21 i 22 de març de 2020
4. 17,18,19 d'abril de 2020
5. 16 i 17 de maig de 2020
6. 20 i 21 de juny de 2020

INTERCANV

7. 4 de juliol de 2020

I

D’EXPERIENCIES

EDUCATIVES
A

AMB GUATEMAL

- Amb persones expertes, voluntàries i
professorat universitari

Aprofundir en la teua formació.

b) Enfortir en la societat, la consciència de la
interdependència Nord-Sud.

d) Apropar vitalment el coneixement d'altres
pobles i cultures.

pobresa i salut, la realitat actual d'Amèrica
Central, l'ètica del voluntariat.

- Per estudiar i tractar de: Solidaritat i educació, el desenvolupament i la interdependència Nord-Sud, la cooperació oﬁcial i
la descentralitzada, cooperació i gènere,
sostenibilitat, els reptes de la Immigració,

- Es viurà amb famílies de zones rurals participant en els seus quefers, costums i compartint experiències educatives.
- Es compartirà amb ells, experiències i projectes, coneixent els seus centres educatius.
c) Fase III: Continuar l'experiència viscuda en
el teu entorn i en Escoles Solidàries.

Necessites:
- Tindre almenys 21 anys, complits al 31 de
desembre de 2019.
- Mostrar interés pel món educatiu en sentit
ample: docents, pares, mares, professionals
dels mitjans de comunicació, educadors
socials, de temps lliure, etc.
- Un esperit obert, creatiu, receptiu, amb capacitat d'adaptació, amb voluntat d'aprendre i
comprendre.
- Estar en disposició de subsistir amb mitjans
precaris.
- Capacitat d'observació, reﬂexió, treball en
equip i sentit de la responsabilitat.

